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 Inleiding 
Ermelo is een gemeente om van te houden. Wij wonen in dit fantastische dorp met volop 

kansen. Elke dag weer zetten wij, de lokale politici, ons in om deze plek nog beter en mooier 

te maken. 

Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en het is aan u en jou om 

te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om uw en jouw geluid te laten 

horen.	 

In de afgelopen 4 jaar hebben we laten zien dat de VVD het verschil maakt voor onze mooie 

gemeente. 

In dit verkiezingsprogramma kun je per onderwerp lezen wat de VVD voor plannen heeft 

voor de komende raadsperiode, per onderwerp, in elk geval gaan we door op het pad wat we 

zijn ingeslagen.  

De VVD is nog niet klaar!  

Goed en betaalbaar wonen, een bloeiende lokale economie, een veilige buurt en thuis, 

ruimte voor sport en bewegen, slim en duurzaam groen, verstandige financiële keuzes, daar 

gaat het over in dit verkiezingsprogramma. 

 De Ermelose VVD is goed bereikbaar, persoonlijk, via de website en communiceert zeer 

actief (o.a. met gebruikmaking van social media) met de leden en de Ermelose bevolking 

Mocht u of jij iets willen delen of vragen of meedoen? Neem dan vooral contact met ons op, 

dan kunnen we samen door!     E-Mail: h.vanderweide@ermelo.nl  
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 Samenvatting 

2.1 Wat hebben we bereikt in de afgelopen periode? 
• Start woningbouwproject de Hooge Riet met sociale huurwoningen Chevallierlaan 

• Goedkeuring tijdelijke huisvesting voor jongeren bouwplan Beemdweg 

• Start bouwplan CPO-project Rode Schuurderwegje 

• Goedkeuring masterplan Veldwijk 

• Goedkeuring bestemmingsplan Oranjepark 

• Het programma “Vitale vakantieparken” is voortvarend van start gegaan 

• Meer en betere paardenroutes 

• Afschaffing van de hondenbelasting 

• Verbetering omgeving Kerkdennen 

• Verduurzaming gemeentehuis 

• Vaststelling Transitievisie Warmte 

• Invoering integrale lening toekomstbestendig wonen 

• Goedkeuring onderzoek ondergrondse kabeltracé hoogspanningslijnen 

• De sportorganisatie Interactie is voortvarend van start gegaan 

• Meer en betere service in de gemeente en Meerinzicht 

• De gemeenteraad heeft een nieuwe vergaderstructuur met betere inspraak van 

burgers en ondernemers 

• Bestemmingsplan Strand Horst is definitief. Nu aan de slag met revitalisatie. 

 

2.2 Wat gaan we doen in komende raadsperiode? 
2.2.1 Wonen 

• We willen de komende 4 jaren alle regels die een snelle woningbouw vertragen 

terzijde stellen. 

• Een (tijdelijk) gedoogbeleid op het langduriger bewonen van passende 

recreatiewoningen in de gebieden Horst en Telgt, Tonsel en Haspel. 

• We stimuleren de bouw van “Tiny houses” en andere kleinschalige oplossingen. 

• We stimuleren het toepassen van tijdelijke bouwmogelijkheden (tot max. 15 jaar) 

• We maken ons sterk voor grootschalige nieuwbouw aan de westzijde van Ermelo. 

• Onze ambitie is de bouw van tenminste 200 woningen per jaar (inclusief sociale 

woningbouw) 

• We maken afspraken over het beëindigen van scheef wonen. 

• We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning, 

maar schaffen hun voorrangspositie af bij sociale huurwoningen.  

• We schaffen de welstandscommissie af. 

• We willen dat de woonwijk Het Trefpunt wordt uitgebreid zodra de 

hoogspanningslijnen ondergronds zijn uitgevoerd. 

• In het project “Vitale Vakantieparken” worden 12 parken omgezet in wonen. 
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2.2.2 Duurzaamheid en milieu  

• We ondersteunen het doel van een energieneutraal Ermelo in 2050. Volledige 

transparantie in consequenties en kosten is hierbij een voorwaarde. 

• We stimuleren goede isolatie van woningen. 

• We respecteren de Natura 2000 gebieden in de gemeente Ermelo. Dit betekent dat 

hier geen windmolens en zonneparken worden gebouwd. 

• Voor specifieke wijken kan warmte duurzaam centraal worden opgewekt. 

• Wij willen dat het gemeentebestuur een beleidsplan gaat opstellen om vanuit 

compensatiefondsen van grootschalige projecten de inwoners van Ermelo 

evenwichtig te compenseren. 

• De gemeente gaat niet dwingen om van het gas af te gaan. 

• Het bestaande gasnet wordt niet weggehaald. 

• We vinden dat het onderhoudsniveau van het groen in de gehele gemeente op het 

niveau B (= goed) moet zijn. 

• We ondersteunen het huidige systeem van afvalverwerking. 

2.2.3 Sociaal Domein  

• Uitgangspunt bij het sociaal domein (jeugd, WMO, participatie) is dat de kosten en de 

zorg in evenwicht moeten zijn. 

• Het voorveld en dus de preventie en vroegtijdige zorg/hulp wordt voldoende gesteund 

en waar nodig uitgebouwd. 

• Voor de jeugdzorg is het van belang om het Centrum voor Jeugd en Gezin de 

centrale plek te geven op het terrein van de jeugdzorg. 

• Op de WMO moet strak worden gestuurd om de kosten in de hand te houden. 

• Iedereen die in staat is om te werken moet werken; participatie is geen vrijblijvende 

exercitie maar een plicht. 

2.2.4 Economie  

• Ondernemers de ruimte geven en te zorgen voor minder regels.  

• De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers. 

• Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij 

het beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag. We willen 
geen verplichting voor zondag openstelling. 

• We houden de terrasregeling zoals deze nu is.  

• Waar het kan, verlengen we vergunningen.  

• We bestrijden leegstand. 

• We zijn grote voorstander van een nieuw industrieterrein langs de A28. 

 

2.2.5 Infrastructuur en verkeer  

• In het gehele dorp blijft het parkeren gratis. 

• De rotondes in de Groenezoomweg in Harderwijk laten aansluiten op de wegen in de 
gemeente Ermelo. 

• We willen geen tunnels bij het station en de spoorwegkruising 

Hamburgerweg/Telgterweg. 

• Kerkdennen en het nieuwe sportcentrum willen we beter ontsluiten door de Oude 

Telgterweg langs de spoorlijn te verlengen tot de Watervalweg en halverwege als 

spoorwegkruising een tunnel te realiseren met verbinding naar de Volenbeekweg 
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2.2.6 Cultuur  

• We vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. 

• Wij ondersteunen subsidies voor kunst en cultuur. 

• We willen niet bezuinigen op cultuur, maar zetten het geld zo effectief mogelijk in. 

2.2.7 Onderwijs, Sport en Bewegen  

• We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je gaat. 

• Wij blijven de sportcoaches van Interactie subsidiëren.  

• We vinden dat ouders van kinderen die het sporten niet kunnen betalen hiervoor een 
financiële bijdrage krijgen van de gemeente. 

• We stimuleren dat de basisscholen gaan voldoen aan de wettelijke norm dat kinderen 

twee uren per week lichamelijk onderwijs krijgen. 

2.2.8 Financiën 

• De meerjarenbegroting is tenminste voor een periode van 3 jaren sluitend. 

• De OZB wordt maximaal verhoogd met de inflatiecorrectie en de correctie 

rijksbijdrage. 

• We zijn voorstander van een actieve grondpolitiek van het gemeentebestuur. 

• De kosten van het ambtelijk apparaat dienen in verhouding te zijn met het niveau van 

de vereiste dienstverlening. 

• De tarieven van de begraafkosten worden kostendekkend. 

• We willen het mantelzorgcompliment halveren en niet meer in geld uitreiken. 

• We willen dat de gemeente geen nieuwe startersleningen meer verstrekt. 

• We blijven voldoende geld besteden aan het onderhoud van de infrastructuur. 

• We zijn voor minder regels (deregulering) 
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De Hoge Riet 

 

 

 Wonen 

3.1 Er is in de gemeente Ermelo op dit moment en in de toekomst in alle segmenten een 

tekort aan woonruimte. Zowel koopwoningen als huurwoningen voor inwoners. Niet passend 

wonen (bv. scheef wonen) komt ook voor. 

Alleen door te bouwen pakken we doorstroming aan bij zowel sociale huur, vrije huur als bij 

koopwoningen. Zo krijgen we voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, niet langer 

ongewild een eengezinswoning bezet houden en regelen we toegang tot de huizenmarkt 

voor starters. 

Echter, de regels die we voor een groot deel zelf hebben opgesteld beperken vaak snel 

bouwen. Voor de komende 4 jaren willen we al die regels waar mogelijk opheffen en snellere 

oplossingen realiseren. Ook kunnen we meer inzetten op tijdelijke woningen (max. 15 jaar) 

om een flexibele bouwschil te creëren. Wij blijven wel rekening houden met landelijke en 

provinciale regelgeving.  

Een oplossing op korte termijn is een (tijdelijk) gedoogbeleid op het langduriger bewonen van 

passende recreatiewoningen in de gebieden Horst en Telgt, Tonsel en Haspel. Passend is 

de keuze van woningzoekende en aanbieders. 

Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden: 

• Looptijd, maximaal 10 jaar (redelijke zekerheid aan woningzoekende)  

• Vergunning gebonden aan ingeschreven persoon en object.  
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• Maximale huurprijs € 500,00 per maand.  

• Als een gedoogvergunninghouder het object verlaat vervalt de gedoogvergunning 

voor het object. Vervolgens kan voor een nieuw persoon op dezelfde wijze een 

nieuwe gedoogvergunning worden afgegeven 

Op deze wijze kan er op zeer korte termijn een oplossing gevonden worden voor een groot 

aantal woningzoekenden en kan gedurende deze gedoogtermijn voortvarend doorgegaan 

worden met het woningbouwprogramma. 

3.2 Daarnaast stimuleren we de bouw van “Tiny houses” en andere kleinschalige 

oplossingen. 

3.3 Vanuit het landelijk tekort zou Ermelo de komende 10 jaar minimaal 1000 woningen aan 

haar bestand moeten toevoegen (ca. 10 % van het huidige woningbestand) De doorlooptijd 

van grote woningprojecten van idee tot sleutel klaar is minimaal 8 tot 10 jaar. Omdat Ermelo 

voor een groot deel omringd is door Natura-2000 gebieden is nieuwbouw van woningen hier 

beperkt. We streven naar grootschalige nieuwbouw aan de westzijde van Ermelo. Hiervoor is 

een actieve grondpolitiek van de gemeente noodzakelijk. 

3.4 In de tussentijd is onze ambitie de bouw van tenminste 200 woningen per jaar (inclusief 

sociale woningbouw), die deels al gepland is maar ook nog ontwikkeld moet worden.  

3.5 Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het beëindigen van scheef wonen 

om de doorstroming te bevorderen. 

3.6 We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning, maar 

schaffen hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen af. 

3.7 We schaffen de welstandscommissie af en schrappen deze uit de plaatselijke 

verordening. 

3.8 We willen dat alle inwoners gemakkelijk en snel kunnen zien hoe hun woning kan worden 

uitgebreid of aangepast. Regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal en actueel 

beschikbaar. 

3.9 De woonwijk Het Trefpunt kan worden uitgebreid zodra de bovengrondse 

hoogspanningslijnen ondergronds zijn uitgevoerd. 

 
Vitale vakantieparken 
 

3.10 In de afgelopen jaren heeft het college, en dus de VVD, ingezet op het aanpakken van 

de vakantieparken samen met de eigenaren en bewoners. De eerste stappen zijn gezet rond 

Horst. Daar worden een 12-tal parken omgezet in wonen en wordt gekeken welke parken 

omgevormd moeten worden tot wonen of die verbeterd kunnen worden voor 

toekomstbestendige recreatie. 

3.11 Daarnaast is een drietal parken opgekocht door een lokale ontwikkelaar. Een zinvolle 

recreatietoekomst was hier al niet meer aan de orde. Voor een groot deel van het Ermelose 

recreatieparkenbestand is dit de meest logische oplossing. Voor veel parken is recreatie 

geen echte toekomst meer. 

3.12 Langs het gebied van de Drieërweg wordt recreatie echter de norm en daar wordt ook 

geïnvesteerd. 

3.13 Wij blijven het project Vitale Vakantieparken ondersteunen. 
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 Duurzaamheid en milieu 

4.1 Wij ondersteunen het doel van een energieneutraal Ermelo in 2050. Door energie te 

besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Volledige 

transparantie in consequenties en kosten is hierbij een voorwaarde. 

4.2 Het grootste besparingseffect wordt verkregen door een goede isolatie van woningen. Dit 

wordt door de gemeente actief gestimuleerd. 

4.3 Wij respecteren de Natura 2000 gebieden in de gemeente Ermelo. Dit betekent dat hier 

geen windmolens en zonneparken worden gebouwd. 

4.4 Nieuwbouwwoningen voldoen aan de hoogste energienormen. (Optimale isolatie en 

geen gebruik van fossiel aardgas of fossiele stroom) 

4.5 Wij zijn geen voorstander van het op grote schaal toepassen van warmtepompen in 

verband met hoog energieverbruik en geluidsoverlast. 

4.6 Voor specifieke wijken of gebouwencomplexen kan warmte duurzaam centraal worden 

opgewekt waarbij geen houtige biomassa als brandstof wordt toegepast. Aardwarmte of 

waterstofgas is een goed alternatief. Hierbij streven wij ernaar dat zonneparken zelfstandige 

synthese units (elektrolyseren) voor waterstofgas gaan voeden, waarbij het waterstofgas kan 

worden opgeslagen. Dit kan gecombineerd worden met decentrale elektriciteitsnetten los van 

het hoofdnet. Hiertoe dient vooraf een visie te worden vastgesteld m.b.t. het gebruik van de 

ondergrondse ruimte. (Kabels, leidingen, etc.) 

4.7 Voor grootschalige energieprojecten (windmolens, zonneparken) gaat de gemeente een 

beleidsplan opstellen om vanuit het beschikbare compensatiefonds van het project de 

inwoners van Ermelo evenwichtig te compenseren. 

4.8 Zolang er geen betaalbare en efficiënte alternatieven zijn gaat de gemeente niet dwingen 

om van het gas af te gaan, ook niet als dit wettelijk mogelijk is. 

4.9 Het bestaande gasnet wordt niet weggehaald. Dit wordt op termijn geschikt gemaakt voor 

andere toepassingen. 
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4.10 De behoefte aan elektrische laadpalen in de openbare ruimte zal fors toenemen in 

verband met de groei van het aantal elektrische auto’s. Om wildgroei en overlast te 

voorkomen is het nodig op korte termijn een beleidsplan op te stellen. 

4.11 Het vele groen in de gemeente Ermelo zorgt ervoor dat we er plezierig kunnen wonen 

en dat het aantrekkelijk is voor toeristen. Aan het onderhoud van het openbare groen zijn 

veel kosten verbonden. Wij vinden dat het onderhoudsniveau in de gehele gemeente op het 

niveau B (= goed) moet zijn. 

4.12 Het komt regelmatig voor dat er om bepaalde redenen bomen gekapt moeten worden, 

zowel in de openbare ruimte als op particulier terrein. Voor ons blijft belangrijk dat voor een 

gekapte boom herplanting in de nabije omgeving plaatsvindt. 

4.13 In wijken waar minder bomen staan stimuleren we de aanplant van bomen in de 

openbare ruimte. Verstening van particuliere tuinen zien wij graag teruggebracht door het 

aanbrengen van groen. Dit vermindert de belasting van het rioleringssystem en is goed voor 

het milieu. Ook het afkoppelen van de regenwaterafvoer van daken op de riolering wordt 

gestimuleerd. 

4.14 Wij ondersteunen het huidige systeem van afvalverwerking met scheiding van het grijze 

afval achteraf. Dit is de meest efficiënte en de goedkoopste methode. Wij stimuleren 

scheiding vooraf van papier, glas, kleding en GFT-afval. Bij appartementencomplexen 

worden zoveel als mogelijk is ondergrondse afvalcontainers geplaatst. 

4.15 Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast 

worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervoor worden zoveel mogelijk 

verhaald op de veroorzaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sociaal Domein 

5.1 Uitgangspunt bij het sociaal domein (jeugd, WMO, participatie) is dat de kosten en de 

zorg in evenwicht moeten zijn. Dit als start van de omslag om te komen tot minder kosten in 

het sociaal domein zonder verlies aan kwaliteit. Het is hierbij absoluut noodzakelijk om 

perfect inzicht te krijgen in de achterliggende data. Gelukkig zijn daar de afgelopen jaren al 

de nodige stappen gezet, maar we meten verder. Digitale kennis is noodzakelijk, anders valt 

er niets te sturen. Privacywetgeving mag hier geen drempel zijn. 
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5.2 Voor het gemeentebestuur is het van belang dat het voorveld en dus de preventie en 

vroegtijdige zorg/hulp voldoende wordt gesteund en waar nodig uitgebouwd. Voorkomen is in 

alle gevallen beter dan genezen. De rol van Welzijn Ermelo, van vrijwilligersorganisaties en 

van de kerken is hierbij van groot belang. We moeten nu eindelijk werk maken van de 

mogelijkheden die de samenleving zelf kan bieden. De gemeente kan niet alles voor haar 

rekening nemen: dat geld is er niet. Voor de complexe problematiek is er het sociaal team 

Ermelo. Voor de leefbaarheid van de wijken, ook belangrijk voor het voorveld, is er het 

leefbaarheidsteam. Wat doen zij? Zij helpen de burgers met praktische problemen in de 

wijken en werken samen met hen aan sociale interactie. 

Belangrijk dus: maak keuzes! Niet alles kan. 

De reikwijdte van de financiën bepaalt de reikwijdte van de zorg  

5.3 Voor de jeugdzorg is het van belang om het Centrum voor Jeugd en Gezin de centrale 

plek te geven op het terrein van de jeugdzorg. Hierbij zijn de ouders in eerste lijn 

verantwoordelijk. 

5.4 Eveneens is het van belang een goed onderscheid te maken tussen jeugdzorg, voor de 

sociaal-maatschappelijke en opvoedingsproblematiek, en de jeugdpsychiatrie, voor de 

medische GGZ-problematiek. Bij de inzet op jeugd hoort ook het scheppen van een goede 

relatie met de scholen. Wat de scholen zelf kunnen moeten ze zelf doen; zij hebben daar 

passend onderwijs inclusief geld voor. Daar kan het Centrum voor Jeugd en Gezin een 

nuttige rol spelen als ondersteuner waar nodig.  

5.5 Kern van het beleid is: Normaliseren! En een benadering vanuit positieve gezondheid 

dus. 

5.6 De WMO is, mede door het door de Tweede Kamer bedachte abonnementstarief (nooit 

meer dan € 19,50 per vier weken voor voorzieningen), vele malen duurder geworden voor de 

gemeente. Ook hier geldt dat de WMO een voorziening is die je alleen kunt krijgen als het 

absoluut nodig is en je het zelf niet kunt regelen. Het is geen recht. Ook hier moet strak 

gestuurd worden om de kosten in de hand te houden. Blijft wel dat hij/zij die het nodig heeft, 

het moet kunnen krijgen, maar niet meer dan absoluut noodzakelijk. 

5.7 Wijkgericht werken is binnen Ermelo een belangrijk uitgangspunt. In de wijk West is er 

samen met de provincie, kerken, buurt en andere partijen en een actieve wijkvereniging 

West de dorpendeal gestart. Uit de wijk en door de wijk. De VVD is een groot voorstander 

van dit soort ontwikkelingen, waar mensen zelf aan de slag gaan. Actieve burgers die hun 

eigen wijk gaan vormgeven. De gemeente helpt, faciliteert, maar stuurt niet. Dat doen de 

mensen zelf.  Daar ziet de VVD-toekomst in. 

5.8 Iedereen die in staat is om te werken moet werken; participatie is geen vrijblijvende 

exercitie maar een plicht. Alle mogelijkheden worden benut. 
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Veldzicht 

 Economie 

6.1 Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met 

de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de inwoners van de gemeente. Maar de 
coronacrisis heeft onze bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd 

achter de rug. En hoewel de coronacrisis nu afloopt, moeten we de economie juist blijven 

stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo 

dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve 
technieken voor de toekomst. 

 

Onze speerpunten zijn: 
 

6.2 Ondernemers de ruimte geven en te zorgen voor minder regels. Hiermee stimuleert de 

gemeente een gezonde lokale economie en meer banen. 
 

6.3 De gemeente en haar inwoners geven opdrachten zoveel mogelijk aan lokale 

ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. 

 
6.4 Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar waarop alle 

lokale lasten staan vermeld. 

 
6.5 Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het 

beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag. Wij willen geen 

verplichting voor zondag openstelling. 

 
6.6 We houden de terrasregeling zoals deze nu is. Ook na de Corona-crises. Voor een klein 

terras schaffen we de vergunning af. (Bijvoorbeeld 4 tafeltjes). Ondernemers zijn zelf 

verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving. 
 

6.7 Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel 

mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels of een 
meldingsplicht. 
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6.8 We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel 

en horeca. 

 
6.9 We verruimen vestigingsmogelijkheden door het opstellen van ruim omschreven en 

beknopte bestemmingsplannen. Nu komt het voor dat bestemmingsplannen meer dan 200 

pagina’s omvatten. 
 

6.10 De huidige industrieterreinen in Ermelo zijn bijna vol. Wij zijn grote voorstander van een 

nieuw industrieterrein langs de A28. Hier kunnen Ermelose ondernemers opstarten en 

uitbreiden. Verhuizing van omvangrijke bedrijven van industrieterrein Veldzicht naar het 
nieuwe industrieterrein A28 creëert op Veldzicht nieuwe ruimte voor startende ondernemers. 

 

 

 

 Infrastructuur en verkeer 

 
7.1 We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk, bij vrienden en familie op 

bezoek of wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook 
verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. En het is bovenal 

belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor voetganger, fiets en auto. 

 
7.2 Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We bevorderen bewustwording en handhaving op 

dit gebied. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en 

sportclubs, veilig in, maar garanderen een goede bereikbaarheid. Dat doen we in 

samenwerking met politiediensten, ouders en buurtbewoners. 
 

7.3 Het openbaar vervoer en voorzieningen zoals de buurtbus en regiotaxi zijn goed 

toegankelijk. Bushaltes en het station zijn aangepast zodat mensen met een beperking ook 
kunnen instappen. 

 

7.4 De geleide stroken in de trottoirs in het centrum worden vrijgehouden en hierop wordt 

ook toegezien. 
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7.5 In het gehele dorp is het parkeren gratis. Dit willen we zo houden. Waar het langdurig 

parkeren ongewenst is, zijn blauwe zones ingericht met een maximale parkeertijd van 2 

uren. 
 

7.6 In het centrum bevinden zich veel verkeersdrempels om de snelheid van het verkeer te 

beperken. Deze drempels zijn zeer hinderlijk voor ambulances, scootmobielen, etc. 
Door drempelplateau’s op de kruisingen aan te leggen wordt deze hinder teruggebracht. 

 

7.7 In een deel van de Stationsstraat geldt gedurende bepaalde tijdsperioden een 

fietsverbod. Wij willen dat hier streng op gehandhaafd wordt. 
 

7.8 Om de Harderwijkerweg, Buitenbrinkweg en de Fokko Kortlanglaan van verkeer te 

ontlasten willen wij de rotondes in de Groenezoomweg in Harderwijk laten aansluiten op de 
wegen in de gemeente Ermelo. 

 

7.9 In verband met infrastructurele problemen en de hoge kosten willen wij geen tunnels bij 

het station en de spoorwegkruising Hamburgerweg/Telgterweg.  
 

7.10 Kerkdennen en het nieuwe sportcentrum willen we beter ontsluiten door de Oude 

Telgterweg langs de spoorlijn te verlengen tot de Watervalweg en halverwege als 
spoorwegkruising een tunnel te realiseren met verbinding naar de Volenbeekweg. De huidige 

spoorwegkruisingen Oude Telgterweg en Watervalweg kunnen dan worden opgeheven. 

 

 

 Cultuur 

8.1 In Ermelo zorgen we samen voor een rijk aanbod van culturele voorzieningen en 

evenementen. We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen 

horeca, museum Het Pakhuis, Molen de Koe, sportverenigingen, bibliotheken en buurthuizen 

een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke 
ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om muziekfestivals zoals Fȇte de 

la Musique, een culinair event of het theater de Dialoog. In Ermelo is ruimte voor creatieve 

	

‘t Pakhuis 
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ideeën en initiatieven van en voor onze inwoners. Het is niet aan het gemeentebestuur om te 

bepalen wat cultuur is. 

 
8.2 In ons dorp worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen 

voor alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur 

verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze 
inwoners. Dat draagt bij aan onze Nederlandse identiteit. 

 

8.3 Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur 

voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf 
zorgdragen voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel. 

 

8.4 We vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook 
cultuurhistorische evenementen zoals de 4 en 5 mei viering en Sinterklaasintocht. 

 

8.5 We willen niet bezuinigen op cultuur, maar zetten het geld zo effectief mogelijk in. Zo 

bereiken we zoveel mogelijk inwoners. Van culturele instellingen verwachten we dat ze 
verantwoordelijkheid afleggen over hoe zij subsidiegelden besteden. 

Nieuw multifunctioneel Sportcentrum in Ermelo 

 Onderwijs, Sport en Bewegen 

9.1 Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze 

kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school 

leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar 
omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet 

alleen een grote rol in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij. 

 
9.2 We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind 

gaat. De gemeente controleert daarom of scholen zich aan de wet houden: ouders kunnen 

hun kinderen bij meerdere scholen aanmelden, vanaf 3 jaar oud. 
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9.3 Het is belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een 

veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar 

bijvoorbeeld “kiss and ride” parkeerplekken, terwijl we stimuleren dat kinderen niet met de 
auto naar school worden gebracht. 

 

9.4 Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind zonder medische 
noodzaak naar onderwijs buiten Ermelo willen sturen, betalen zij dit vervoer zelf. 

 

9.5 Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en 

ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en 
weerbare samenleving. 

Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven 

en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, 
sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot 

oud kan sporten. 

 

9.6 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de  
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Sportcoaches van Interactie spelen 

hierbij een belangrijke rol. We blijven dit subsidiëren. 

 
9.7 Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. Als hun ouders dit niet kunnen 

betalen draagt de gemeente financieel bij aan het sporten van deze kinderen. 

 
9.8 Er zijn wettelijke normen vanuit de Rijksoverheid hoeveel tijd op de basisscholen aan 

kinderen lichamelijk onderwijs moet worden aangeboden. Dit zijn twee lesuren per week. 

Niet alle basisscholen voldoen hier nog aan. Wij stimuleren dat dit op korte termijn wordt 

gerealiseerd. 
 

 

 

 Financiën 

10.1 Financieel gezien heeft de gemeente Ermelo een lastige tijd achter de rug. Bij de start 

van de nieuwe collegeperiode werd het college geconfronteerd met een exploitatietekort van 
ruim € 5 mln. Deze bestond uit het wegvallen van de precariobelasting voor leidingen, 

taakstelling Sociaal Domein en P.M.-posten die niet op geld waren gezet. 

Omdat de gemeente weinig mogelijkheden heeft om de inkomsten te verhogen was het 

noodzakelijk om in de afgelopen jaren de OZB, de toeristen-en forenzenbelasting fors te 
verhogen.  

 

Er is besloten om grote investeringen te doen zoals het Sportcentrum, verbouwing en 
verduurzaming van het gemeentehuis en nieuwbouw van gebouw de Dialoog. Dit zijn alle 

lange termijn investeringen met een afschrijvingsperiode oplopend tot 40 jaar. Financieel/ 

economisch gezien was het de beste tijd om dergelijke investeringen te doen en is dat nog 
steeds. De inwoners van Ermelo zullen hier nog lang profijt van hebben. 
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Voor de toekomst hebben wij de volgende financiële speerpunten: 

 
• 10.2 De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en 

jaarrekening zijn helder leesbaar.  
 

• 10.3 Een goede financiële huishouding met een sluitende exploitatie is van groot 

belang. Structurele uitgaven worden gedekt met structurele inkomsten. 

Inkomstenmeevallers mogen niet gebruikt worden voor extra structurele uitgaven. 
Voor de algemene vrij besteedbare reserve houden we een niveau aan van maximaal 

3% van het jaarlijkse budget. 
 

• 10.4 De meerjarenbegroting is tenminste voor een periode van 3 jaren sluitend. 
 

• 10.5 We streven ernaar dat de OZB voor alle categorieën maximaal verhoogd wordt 

met de inflatiecorrectie en de compensatie voor de correctie van de rijksuitkering. (= 
nu 1%) 
 

• 10.6 Bij uitzonderlijke jaarlijkse stijging van de WOZ waardoor de OZB naar 

verhouding extra stijgt wordt deze extra verhoging van de OZB aan de burger 

gecompenseerd. 
 

• 10.7 De kosten van het ambtelijk apparaat dienen in verhouding te zijn met het 

niveau van de vereiste dienstverlening. 
 

• 10.8 Het kennisniveau van het ambtelijk apparaat aanpassen aan de steeds 
wijzigende behoefte. 
 

• 10.9 De tarieven van de begraafkosten worden kostendekkend. 
 

• 10.10 We willen het mantelzorgcompliment halveren en niet meer in geld uitreiken. In 

plaats daarvan komt er een cadeauregeling die met de lokale ondernemers wordt 

opgezet. 
 

• 10.11 Startersleningen. Op zich is het sympathiek dat de gemeente via het 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) startersleningen aanbiedt, maar 
veroorzaakt hiermee wel een te hoge schuld bij startende woningkopers. De 

starterslening is namelijk een hypothecaire lening die boven op de lening komt die 

commerciële partijen maximaal mogen verstrekken op basis van inkomen. Financiële 
toezichthouders o.a. de AFM maken hier dan ook terecht bezwaar tegen. Wij willen 

dat er geen nieuwe startersleningen meer verstrekt worden. Daarmee kan ook het 

beschikbare bedrag in het fonds vrijvallen naar de gemeente (een bedrag van ruim € 
1 mln.) en hoeven geen nieuwe kredieten meer te worden vrijgemaakt. 
 

• 10.12 We blijven voldoende geld besteden aan het onderhoud van de infrastructuur 

van de gemeente om eigen gebouwen, wegen, fietspaden, voetpaden en groen in 

goede staat te houden. Het opheffen van het achterstallig onderhoud van fietspaden 

heeft hoge prioriteit. 
 

• 10.13 Wegens de keiharde noodzaak tot grootschalig bouwen van woningen zijn wij 
voorstander van een actieve, verstandige en weloverwogen grondpolitiek d.m.v. het 

aankopen van bouwgronden. Zoals hierboven is aangegeven zijn de financiële 

omstandigheden nu gunstig om hier invulling aan te geven. Wij zijn voorstander van 
een actieve grondpolitiek door het gemeentebestuur. 
 

• 10.14 Wij zijn voor minder regels (deregulering) Overbodige regels ontstaan doordat 

als een regel eenmaal is ingevoerd deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De 

gemeenteraad kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen 

hoe lang deze geldig is; de z.g. horizonbepaling.  
 


